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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RUGELIS“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

TURINIO ATNAUJINIMO (PUTA) ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  (toliau – PUTA) įgyvendinimui Panevėžio lopšelyje-darželyje 

,,Rugelis“ 

Uždaviniai: 

1. Situacijos lopšelyje-darželyje, dėl pasirengimo įgyvendinti PUTA, įsivertinimas. 

2. Palankių sąlygų sudarymas PUTA diegimui ir jo organizavimas. 

3. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą. 

4. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Situacijos lopšelyje-darželyje, dėl pasirengimo įgyvendinti PUTA, įsivertinimas. 

1.1. Situacijos įsivertinimas, siekiant 

išsiaiškinti kokia pagalba reikalinga PU 

mokytojams, siekiant sėkmingai 

įgyvendinti PUTA.  

Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Suorganizuoti PU mokytojų 

susirinkimai, priimti susitarimai, 

reikalingi  darbui su PUTA. 

1.2. Kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi  

poreikio nustatymas. 

Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

Finansiniai, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Kvalifikacijos kėlimo ir 

mokymųsi poreikis atsispindi 

2023 m. veiklos plane. 

2 uždavinys. Palankių sąlygas sudarymas PUTA diegimui ir jo organizavimas. 

2.1. PU ir meninio ugdymo mokytojų bei 

švietimo pagalbos specialistų 

susipažinimas su atnaujinta PUP. 

Iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PU, meninio ugdymo 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

100 % mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų susipažinę su 

PUTA. 

2.2. Lopšelio-darželio PU komandos 

dalyvavimas Nacionalinės švietimo 

agentūros mokymuose. 

Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

Finansiniai 

ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

PU komanda Komandos nariai dalyvaus 

mokymuose ir gaus pažymėjimus. 

2.3. Dalyvavimas įvairiuose mokymuose, Iki 2023 m. Finansiniai Mokytojai, švietimo 80 % PU mokytojų ir švietimo 



konferencijose, pristatymuose PUTA 

temomis. 

rugsėjo 1 d. ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

pagalbos specialistai pagalbos specialistų dalyvaus 

įvairiuose renginiuose. 

2.4. Planavimo ir vertinimo formų aptarimas ir 

pasirinkimas. 
Iki 2022 m. 

spalio 31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

Patvirtintos planavimo ir 

vertinimo formos. 

2.5. PUTA pritaikymas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių  
2022-2024 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Visi mokiniai, kuriems PPT 

išvadoje dėl specialiojo ugdymo 

skyrimo nurodyta pritaikyti PU 

programą, ugdomi pagal 

pritaikytas programas.  

2.6. PU mokytojai susipažįsta su 

rekomendaciniu rinkiniu „Patirčių 

erdvės“ bei naudojasi praktiniais 

patarimais įgyvendindami PUTA 

2022-2024 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

PU mokytojai 100 % mokytojų savo darbe taiko 

rekomendacijas.  

2.7. STEAM kabineto papildymas 

priemonėmis. 

2022–2024 m.  Finansiniai 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Įrengta STEAM lavinamoji 

sienelė su priedais. 

2.8. Veiklų organizavimas netradicinėse 

aplinkose 

2022–2024 m. Finansiniai 

ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

PU mokytojai Ne mažiau 5 veiklos per mokslo 

metus organizuotos netradicinėse 

aplinkose. 

3 uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą 

3.1. PUTA pristatymas priešmokyklinukų 

tėvams grupių susirinkimuose. 

Iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Tėvai bus susipažinę su PUTA, 

bus atsakyta į jiems iškilusius 

klausimus. 

3.2. Patirties sklaida ir kitų gerosios darbo 

patirties taikymas praktikoje. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Dalyvauta ne mažiau kaip 3 

PUTA metodinėse dienose su 

kitomis ikimokyklinėmis 

įstaigomis. 

3.3. Socialinių partnerių įtraukimas į 

bendras PUTA veiklas. 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

3.4. Konferencijų, seminarų, mokymų 

PUTA klausimais aptarimas.  

Iki 2023 m. 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Pasidalinta su kolegomis įgytomis 

žiniomis ir mokėjimais.  

3.5. Aktualios informacijos ir norminių Iki 2022 m. Žmogiškieji Direktorius Aktuali informacija ir norminiai 



teisės aktų įkėlimas į internetinę 

svetainę www.darzelisrugelis.lt 

 

lapkričio 30 d. ištekliai teisės aktai skelbiami internetinėje 

svetainėje www.darzelisrugelis.lt 

Informacija prieinama visiems 

besidomintiems PUTA. 

4 uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną 

4.1. PUTA įgyvendinimo priemonių plano 

stebėsena ir reikalingų sprendimų 

priėmimas 

Iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Kartą per ketvirtį atliekama 

PUTA veiksmų plano stebėsena ir 

esant poreikiui planas 

koreguojamas. 
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